Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/10 /B/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia

06 czerwca 2018r.

Bank Spółdzielczy w Jaworze
Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Jaworze
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych:
1. Opłaty i prowizje pobierane są :
-po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
- miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,
-zbiorczo-za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,
-zgodnie z zawartą umową
2. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich
anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Jaworze nie ponosi odpowiedzialności, z
wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego.
3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy
stanowią inaczej.
4. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach
ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji
dokonywanych w obrocie dewizowym.
5. Nie pobiera sie prowizji i opłat od:

wpłat i wypłat gotówki na rachunki lokat terminowych,

wpłat i wypłat gotówki na rachunki płatnicze ROR i PRP,

wpłat i wypłat gotówki na rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie a’vista,

wpłat i wypłat gotówki na rachunki książeczek mieszkaniowych,

wypłat gotówki z rachunków bieżących rolników indywidualnych,

wypłat gotówki z rachunków bieżących klientów, którzy mają otwarte rachunki w , Oddziale
Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice.

Wpłat gotówki na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem
rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
6. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących
tajemnicę bankową gdy udzielenie informacji następuje na żądanie osób, organów i instytucji, o
których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
7. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów
udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Jaworze. W przypadku kredytów udzielanych
ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Jaworze z innymi
bankami i instytucjami (np.: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy
stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie.
8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera sie dodatkowo opłaty i
prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia
oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
9. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
10. Dopuszcza się możliwość umownego uregulowania wysokości opłat i prowizji w drodze pisemnej
umowy z klientem.
Rozpatrzenie w/w możliwości następuje na pisemny wniosek klienta. Do podjęcia takiej decyzji
upoważniony jest Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworze.

I. Prowadzenie rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe umiejscowione w BS Jawor

0,4 % (nie mniej niż 2,50 zł)
(nie więcej niż 300 zł)

za wyjątkiem wpłat gotówkowych na:
a) G-MZBGKiM Bolków od każdej wpłaty

1,00 zł

b) Wspólnot Mieszkaniowych :
- dla Wspólnot Mieszkaniowych do 20 lokali mieszkalnych od każdej wpłaty
do kwoty1.000,-zł (włącznie)
powyżej kwoty 1.000,- zł
- dla Wspólnot Mieszkaniowych powyżej 20 lokali mieszkalnych od każdej
wpłaty:
c) Gminną Spółkę Wodną „Strzegom” od każdej wpłaty
d) PPR Sady Dolne od każdej wpłaty
e) wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe rolników indywidualnych
f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Gmina Paszowice
2.

Wpłata gotówki i polecenie przelewu na rachunki płatnicze w innych bankach

bez opłat
0,4% (nie mniej niż 2 zł)
( nie więcej niż 300 zł)
0,4% (nie mniej niż 2 zł)
(nie więcej niż 300 zł)
0,4%
(nie mniej niż 1 zł)
1 zł
0,2 % (nie mniej niż 3 zł)
(nie więcej niż 300 zł)
1,50 zł
0,5 % (nie mniej niż 3,30 zł)
(nie więcej niż 300 zł)

za wyjątkiem:

3.

4.

a) wpłaty gotówkowe na ZUS i US

0,5 % (nie mniej niż 4,00 zł)

b) wpłaty gotówkowe za opłacane faktury telefoniczne i Internet

0,5% ( nie mniej niż 2,30 zł)

c) wpłaty gotówkowe za opłacenie faktury za gaz i energię elektryczną - od każdej
wpłaty

0,5% ( nie mniej niż 2,30 zł)

d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Gmina i Miasto Strzegom,
Gmina i Miasto Jawor,

0,5% ( nie mniej niż 2,30 zł)

a) Wypłaty gotówkowe z rachunków pomocniczych oraz na podstawie dokumentów
„zlecenia do wypłaty”

0,4 % (nie mniej niż 3 zł)
(nie więcej niż 300zł)

b) Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących*
(z wyjątkiem wypłat gotówkowych rachunków bieżących rolników indywidualnych)

0,4 % (nie mniej niż 3 zł)
(nie więcej niż 300zł)

a) Otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

bez opłat

b) Otwarcie rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych

bez opłat

c) Zgłoszenie zmiany wzorów podpisów i stempli na karcie wzorów podpisów
5.

10,- zł

Prowadzenie wszelkiego rachunku bankowego – bieżącego, pomocniczego i dodatkowego dla umów zawartych do
dnia 24.06.2011r. oraz dla umów zawartych po dniu 01.01.2012r. – miesięcznie:
- pierwsze 12 m-cy

10,- zł

- następne m-ce

15,- zł

W przypadku prowadzenia rachunku za niepełny miesiąc – opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się jak za pełny miesiąc.
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego pobierana będzie raz w miesiącu na zakończenie ostatniego dnia roboczego kończącego dany miesiąc z rachunku bankowego Posiadacza bez odrębnej dyspozycji.
a)Prowadzenie rachunku bieżącego rolnika indywidualnego miesięcznie:
5,- zł
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W przypadku prowadzenia rachunku za niepełny miesiąc – opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się jak za pełny miesiąc.

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego pobierana będzie raz w miesiącu na zakończenie ostatniego dnia
roboczego kończącego dany miesiąc z rachunku bankowego Posiadacza bez odrębnej dyspozycji.
b) Prowadzenie rachunku płatniczego RORi

4,- zł

c) Prowadzenie rachunku płatniczego PRPii

0,- zł

W przypadku prowadzenia rachunku za niepełny miesiąc – opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się jak za pełny miesiąc.

Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego pobierana będzie raz w miesiącu na zakończenie ostatniego dnia
roboczego kończącego dany miesiąc z rachunku płatniczego Posiadacza bez odrębnej dyspozycji.
c) Przekształcenie nowego rachunku:
- bieżącego, pomocniczego, dodatkowego
- oszczędnościowo – rozliczeniowego
z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku prowadzonego przez Bank
Spółdzielczy w Jaworze
6.

a) Polecenie przelewu za pośrednictwem Eliksiru wyłącznie na żądanie klienta
b) Polecenie przelewu za pośrednictwem Eliksiru wyłącznie na żądanie klienta z
rachunku płatniczego PRP
c) Polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku płatniczego wszelkich należności na
rachunki w innych bankach – za każdy przelew
d) polecenie przelewu wewnętrznego
e) polecenie zapłaty

7.
8.

9.

a) Za wydanie książeczki czekowej

200,- zł
50,- zł

3,- zł
0,- zł/3,- złiii
2,50 zł;
PRP 0,- zł/ 2,50 zł 3

bez opłat
2,50 zł
bez opłat

a) Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych za wyjątkiem
r.o.r

30,- zł

b) Za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia czeków r.o.r

50,- zł

c) Za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia dowodu osobistego

10,- zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku
a) za każdy miesiąc roku bieżącego

5,- zł

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego

10,- zł

c) Za odpis, kserokopię potwierdzenia za zgodność z oryginałem przelewu lub
innego dokumentu ze wskazaniem przez klienta daty i kwoty

3,- zł

d) Za poszukiwanie dokumentów bez wskazania przez klienta daty i kwoty:
- za każdy poszukiwany dzień

6,- zł

- za sporządzenie odpisu lub kserokopii potwierdz. za zgodność z oryginałem
przelewu, wyciągu lub innego dokumentu

3,- zł

10.

Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu za
każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu (łącznie z odsetkami,
kosztami itp.)

11.

Za poszukiwanie rachunków bankowych i oszczędnościowych

bez opłat

15,- zł
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12.

Zlecenia stałe automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta od każdej
wykonanej dyspozycji:
- na rachunek prowadzony w BS

1,50 zł; PRP 0,-zł/1,50 zł 3

- na rachunek w innym banku

1,50 zł; PRP 0,-zł/1,50 zł 3

- na rachunek kredytowy prowadzony w BS z tytułu spłat rat kapitałowych i odsetek
13.

1,- zł

Wyciąg z rachunku bankowego
a) raz w miesiącu

bez opłat

b) częściej niż raz w miesiącu

3,- zł

c) sporządzony na dodatkowy wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc

5,- zł

Wolne od opłat są odpisy i kserokopie dokumentów potwierdz. za zgodność z oryginałem wyciągów bankowych, dowodów
do wyciągów, odpisy obrotów, wydruki z historii zapisów księgowych, poszukiwania rachunków dokonywane na żądanie
osób, organów i instytucji, o których mowa w art. 110 Prawa Bankowego.
14.

Wydawanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku płatniczego

20,- zł

15.

Za przyjęcie pełnomocnictwa z innego Banku, do dokonania przelewu środków z
konta klienta na rzecz tego Banku zgodnie z jego wnioskiem

30,- zł

16.

Za dokonanie blokady środków na rachunku posiadacza rachunku z tytułu
zabezpieczenia wierzytelności Banku.

30,- zł

17.

Za wysłanie wezwania do uregulowania powstałego debetu

15,- zł

18.

Za wysłanie wezwania do uregulowania zaległości powstałych z tytułu opłat
związanych z prowadzeniem rachunku bankowego

19.

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o wysokości obrotów na rachunkach
bankowych i opinii o współpracy

5;zł

100,-zł

II. Obsługa obrotu oszczędnościowego
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej a’ vista

2.

Likwidacja książeczki oszczędnościowej, gdy następuje likwidacja na wniosek klienta
a) zwykłej
b) terminowej

3.

20, zł

3,- zł
3,- zł

Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast zniszczonej lub utraconej
a) zwykłej
b) terminowej

4.

Stawka

10,- zł
3,- zł

Za przyjęcie dyspozycji - oświadczenie posiadacza rachunku o zapisie
a) na wypadek śmierci i zmianie oświadczenia

15,- zł

b) Odwołanie oświadczenia

10,- zł

5.

Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

5,- zł

6.

Cesja

25,- zł
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7.

Dokonywanie stałych zleceń z kont osobistych w terminach wskazanych przez klienta od każdej dyspozycji:
a) na rachunek prowadzony w BS Jawor

1,50 zł

b) na rachunek w innym banku

1,50 zł

III. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla rad rodziców, pracowniczych kas
zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku. Opłata pobierana będzie raz w miesiącu na zakończenie
ostatniego dnia roboczego kończącego dany miesiąc z rachunku bankowego
Posiadacza bez odrębnej dyspozycji.

Stawka
bez opłat

10,00 zł miesięcznie

3.

Wpłata gotówki na rachunek

0,3 % nie mniej niż 2,00 zł

4.

Wypłata gotówki z rachunku

0,3 % nie mniej niż 2,00 zł

5.
6.

Realizacja przelewu z rachunku bankowego na rachunki w innych bankach – za każdy
przelew
Wydawanie blankietów czeków – za jeden blankiet

7.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

25,00 zł

8.

Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów

5,00 zł

9.

Likwidacja rachunku

2,50 zł
wg. kosztów zakupu

bez opłat

III.A Rachunek Szkolnych Kas Oszczędnościowych
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

3.
4.
5.

Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku
Realizacja przelewu z rachunku bankowego na rachunki w innych bankach – za każdy
przelew
Realizacja przelewu z rachunku bankowego w ramach rachunków prowadzonych w
Banku

bez opłat
bez opłat
2 zł

Wydanie zaświadczenia o treści wnioskowanej przez Klienta

bez opłat

6.
7.

bez opłat

bez opłat

IV. Obsługa kredytów
Lp
.

Rodzaj czynności / usługi

1. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie należności Banku (odroczenie

Stawka
0,5 %
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terminu płatności, rozłożenie na nowe raty, zwiększenie ilości spłaconych rat poza okres
ustalony w umowie) od kwoty, której dotyczy zmiana - czynności

(nie mniej niż 25,- zł)

2. Za czynności wymienione w pkt. 1 gdy należność jest egzekwowana przymusowo
(egzekucja) opłaty wynoszą dwukrotność tych opłat
3. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o wysokości zadłużenia lub nie posiadania
zadłużenia, wysokości obrotów na rachunkach bankowych i opinię o współpracy

100,- zł

4. Za wydanie zgody klientowi na przyjęcie zadłużenia hipotecznie zabezpieczonego przez
nowego nabywcę nieruchomości

100,- zł

5. Za zmianę lub zwolnienie zabezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytowej

20,- zł

6.

Za sporządzenie odpisu , kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu
kredytowego

10,- zł

7. Za wydanie decyzji o uchyleniu – wstrzymaniu egzekucji

30,- zł

8. Udzielenie gwarancji

2%

a) Utrzymanie w ważności gwarancji- za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres
( pobiera się w pierwszym miesiącu każdego rozpoczętego okresu )

0,50%

9. Opłaty i prowizje:
1) Kredyty preferencyjne ARiMR udzielone do dnia 31.12.2014r.
a)

prowizja od przyznanej kwoty kredytu

b) opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy warunków umowy kredytu od kwoty
należności objętej zmianą warunków

0,05%
nie mniej niż 20 zł

c)

0,05%
nie mniej niż 20 zł

opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy zabezpieczenia od kwoty należności
objętej zmianą warunków

d) opłata za przejęcie długu
e)

2% od kwoty długu, nie
mniej niż 100 zł

prowizja za zaangażowanie kredytowe

- kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania – pobierana raz w roku. Naliczana od
kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego
roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu
f)

1%

1% min. 200 zł

prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania
- miesięcznie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego
miesiąca kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej
i/lub kapitałowej)
- kwartalnie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub
kapitałowej)

0,08%
0,25%

1a) ,, Kredyt,, DOBRA ZIEMIA’’
-

prowizja od kwoty przyznanego kredytu do kwoty 350.000,-zł

-

prowizja od kwoty przyznanego kredytu powyżej kwoty 350.000,- zł

a)

Prowizja za administrowanie kredytem,, DOBRA ZIEMIA’’
Uwaga: obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.04.2015r. Pobierana do 15
dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się prowizji w miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kredytu.

3%

1,5 %
2 zł
miesięcznie

2)

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego:

a)

prowizja od kwoty uruchomionego/przedłużonego kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu:
-

3)

do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku

1,25% z zastrzeżeniem pkt.18
1,50 % z zastrzeżeniem pkt.18

Kredyty konsumenckie
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a)

prowizja od kwoty przyznanego kredytu

- dla kredytów z terminem spłaty do 84 m-cy (włącznie)

3,0 % nie mniej niż 10,- zł

- dla kredytów z terminem spłaty od 85 do 120 m-cy

4,0% nie mniej niż 10,- zł

- dla kredytów z terminem spłaty od 96 miesięcy do 120 miesięcy
zabezpieczonych hipoteką kaucyjną na gruntach rolnych
- dla kredytu DOBRY KREDYT (udzielony do 15.09.2017r.)

3,5% nie mniej niż 10,- zł
1,5%

- dla kredytu KREDYT NA PLUS
4)

3,0 %

Kredyty mieszkaniowe:
a) kredyty na remont lokali mieszkalnych i domów (udzielony do 16.03.2017r.)
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu
b) kredyty na zakup lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, budowę domów
jednorodzinnych oraz adaptacje na lokale mieszkalne (udzielony do
16.03.2017r.)
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu
c) kredyt ,, Mój Dom’’
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu

2,0%z zastrzeżeniem pkt. 15
1,50 % z zastrzeżeniem
pkt.16

1,80%

5) Kredyty gotówkowe
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku płatniczym

3,0%4

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla kredytów z terminem spłaty do 84 m-cy (włącznie)

3,0% z zastrzeżeniem pkt.15

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla kredytów z terminem spłaty od 85 do 120 m-cy

4,0% z zastrzeżeniem pkt.15

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla kredytów z terminem
spłaty od 96 do 120 m-cy zabezpieczonych hipoteką na gruntach rolnych

3,50% z zastrzeżeniem pkt.15

6) Kredyt inwestycyjny „INWEST”
Prowizja od kwoty uruchomionego kredytu

2,0 % z zastrzeżeniem pkt.16

7) Kredyty na działalność rolniczą i działy specjalne produkcji rolnej
Prowizja od kwoty uruchomionego/przedłużonego kredytu lub zwiększenia kwoty 2,50 % z zastrzeżeniem pkt.20
kredytu:
8) Kredyt ,, DOBRY PLON’’
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu
- opłata za administrowanie kredytem
( bez względu na kwotę udzielonego kredytu, płatna do 15 dnia każdego miesiąca. Nie
pobiera się prowizji w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)
9) Kredyt ,, UDANE ŻNIWA’’
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu
- opłata za administrowanie kredytem
( bez względu na kwotę udzielonego kredytu, płatna do 15 dnia każdego miesiąca. Nie
pobiera się prowizji w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)
10) Kredyt ,, SZYBKA INWESTYCJA AGRO’’
a) prowizja od kwoty przyznanego kredytu
- do kwoty 350.000,- zł
- powyżej kwoty 350.000,-zł
b) opłata za administrowanie kredytem
( bez względu na kwotę udzielonego kredytu, płatna do 15 dnia każdego miesiąca.
Nie pobiera się prowizji w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)

3,0%
2 zł

3,0%
2 zł

3%
2%
2

zł
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11)Kredyty na działalność gospodarczą
Prowizja od kwoty uruchomionego/przedłużonego kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu

2,5 %

12) Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych na działalność rolniczą, działy
specjalne produkcji rolnej oraz na zakup gruntów rolnych jako wkład do spółdzielni
produkcyjnej
2,5 % z zastrzeżeniem pkt. 21
Prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
13) Kredyty pomostowe i kredyty inwestycyjne z dopłatami środków UE (w tym kr.
przedpomostowe udzielone przed zawarciem umowy o dofinansowanie) – prowizja 1,50% z zastrzeżeniem pkt. 17
od kwoty uruchomionego kredytu udzielone do dnia 30.06.2015r.
14) kredyty inwestycyjne Unia Biznes
- prowizja od przyznanej kwoty kredytu
- prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu
15) Kredyt ,, OBRACAJ z BS’’
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu
- opłata za administrowanie kredytem
( bez względu na kwotę udzielonego kredytu, płatna do 15 dnia każdego miesiąca. Nie
pobiera się prowizji w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)

2%
1,50%
3,0%
2 zł

16) kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR- pomoc krajowa 2015-2020
- prowizja od przyznanej kwoty kredytu

1,85%

17 kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii KO
- prowizja od przyznawanej kwoty kredytu

0,25%

18) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
-prowizja od kwoty przyznanego kredytu
10. Wysłanie monitu do kredytobiorcy listem zwykłym po umownym terminie spłaty

2%
4,- zł

11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciągniętych kredytów w innych bankach

50,- zł

12. Za sporządzenie, wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty, zawiadomienia przed
egzekucyjnego o spłatę rat kredytu lub kredytu i odsetek

15,- zł

13. Opłata od promesy

14. Za wydanie zaświadczenia o udzieleniu kredytobiorcy kredytu celem wpisania hipoteki w
oparciu o oświadczenie

0,5% nie więcej niż 1000 zł
od wartości wnioskowanego
kredytu. Pobrana opłata
zaliczana jest na poczet
prowizji od kwoty
uruchomienia kredytu

20,- zł

15. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł do kwoty 399.999,99,- zł ulega
pomniejszeniu o 0,50 punkta procentowego
2) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 400.000,- zł do kwoty 599.999,99 zł ulega
pomniejszeniu o 0,75 punkta procentowego
3) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 600.000,- zł i powyżej tej kwoty ulega
pomniejszeniu o 1,00 punkt procentowy
16. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł do kwoty 499.999,99 zł ulega
pomniejszeniu o 0,50 punkta procentowego
2) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 500.000,- zł do kwoty 699.999,99 zł ulega
pomniejszeniu o 0,75 punkta procentowego
3) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 700.000,- zł i powyżej tej kwoty
ulega pomniejszeniu o 1,00 punkt procentowy
17. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
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uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł
pomniejszeniu o 0,50 punktu procentowego

i powyżej tej kwoty ulega

18. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł do kwoty 399.999,99,- zł ulega
pomniejszeniu o 0,25 punkta procentowego
2) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 400.000,- zł do kwoty 599.999,99 zł ulega
pomniejszeniu o 0,50 punkta procentowego
3) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 600.000,- zł i powyżej tej kwoty ulega
pomniejszeniu o 0,75 punkta procentowego
19. Za wydanie dokumentu będącego podstawą wykreślenia zadłużenia hipotecznego

20,- zł

20. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł do kwoty 399.999,99,- zł ulega
pomniejszeniu o 0,75 punkta procentowego
2) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 400.000,- zł do kwoty 599.999,99 zł ulega
pomniejszeniu o 1,00 punkt procentowy
3) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 600.000,- zł i powyżej tej kwoty ulega
pomniejszeniu o 1,25 punkta procentowego
21. Wysokość prowizji bazowej od kwoty uruchomionego kredytu ulega pomniejszeniu w zależności od wysokości
uruchomionego kredytu o następujące wielkości:
1) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 100.000,- zł do kwoty 299.999,99,- zł ulega
pomniejszeniu o 0,50 punkta procentowego
2) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 300.000,- zł do kwoty 399.999,99,- zł ulega
pomniejszeniu o 0,75 punkta procentowego
3) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 400.000,- zł do kwoty599.999,99,- ulega
pomniejszeniu o 1,00 punkt procentowy
4) prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 600.000,- zł i powyżej tej kwoty ulega
pomniejszeniu o 1,25 punkta procentowego
22. Za wydanie zezwolenia o wykreślenie zastawu rejestrowego

20,-zł

Wyrażenie zgody na przejęcie długu
23. (opłata pobierana jest od kwoty przejmowanego długu, nie dotyczy kredytów preferencyjnych
1,00%
ARiMR)
nie mniej niż 200,- zł

V. Prowizje i opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart płatniczych
Rodzaj czynności / usług

Lp.

Stawka

KARTY PŁATNICZE

VISA Classic
Debetowa

VISA Business
Debetowa

1.
2.
3.

Wydanie nowej karty płatniczej
Wydanie karty wznowionej
Obsługa karty debetowej– od każdej wydanej karty. Opłata pobierana będzie
raz w miesiącu na zakończenie ostatniego dnia roboczego kończącego dany
miesiąc z rachunku bankowego Posiadacza bez odrębnej dyspozycji.

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

4.

Wydanie duplikatu karty

20,00 zł

20,00 zł
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5.

6.

Płatność kartą:
a) w kraju.
b) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
c) We wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki:
1. W bankomatach Banków Spółdzielczych oraz we wskazanych
bankomatach Zrzeszenia BPS S.A., BGŻ S.A.,
2. W pozostałych bankomatach w kraju
3.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce
5. W kasie innego banku w kraju
6. W kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty
7. W placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

0,5 % min.3,- zł

0,5 % min.3,- zł

Bez opłat
4,00 zł;
PRP 0,-zł/4,00 zł 3

Bez opłat
4,00 zł

2% min.10,-zł;
PRP 0,-zł/2% min
10,-zł zł3
Bez opłat

2% min.10,-zł

5,00 zł
2% min.10,-zł
5,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
1 000,-zł
24,00 zł

5,00 zł
2% min.10,-zł
5,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
1 000,-zł
24,00 zł

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

Zmiana danych użytkownika karty
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Obsługa zastrzeżenia karty za wyjątkiem kradzieży, zagubienia,
unieważnienia
Przeprowadzenie arbitrażu
Opłata w przypadku przegrania arbitrażu
Prośba o kopię dokumentu
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za
okres przez niego wskazany
Za zmianą wysokości miesięcznego limitu indywidualnego
Obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji

Bez opłat

36,-zł + 250 USD**
250 USD**
3,60zł + 2 USD**
10,00 zł
10,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
bez opłat

VI. Inne czynności i usługi bankowe
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka

1.

Za portfel i klucz do skarbca nocnego

35,- zł

2.

Za przyjęcie na zlecenie klienta depozytu (klucze)

3.

Za przyjęcie na zlecenie klienta depozytu , książeczki oszczędnościowej, papiery
wartościowe - miesięcznie

4.

Opłata za udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową w trybie art. 105 ust. 1
pkt. 1, 1a), 1b) ustawy Prawo bankowe od banków:

5.

Za wymianę gotówki

6.

Za przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta indywidualnego, który posiada rachunek krócej
niż 12 miesięcy:

-miesięcznie

5,- zł
5,- zł
bez opłat

1% nie mniej niż 2 zł

1) do innego banku

20,-zł

2) z innego banku

Bez opłat

VII. Usługa bankowości elektronicznej eBankNet
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj czynności / usługi
Aktywacja usługi eBankNet
Pierwsza lista kodów
Kolejna lista kodów
Abonament miesięczny

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
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5.

Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone w:
1) BS Jawor i jego Oddziałach
2) innych bankach
3) składki ZUS

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł

VIII. Konto internetowe eCorpoNet o treści:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka

Aktywacja usługi eCorpoNet
Pierwsza lista kodów

bez opłat
bez opłat

Kolejna lista kodów

bez opłat

Abonament miesięczny

bez opłat

Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone w:
1)BS Jawor i jego Oddziałach
2) innych bankach

bez opłat
1,00 zł

IX. Usługa powiadamianie SMSiv
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj czynności / usługi
Aktywacja usługi powiadamianie SMS
Abonament miesięczny usługi powiadamianie SMS
-Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
-Rachunki bieżące
Dyspozycja blokady usługi powiadamianie SMS
Ponowna aktywacja usługi, zmiana numeru telefonu, zmiana dyspozycji

Stawka
bez opłat
2,00 zł
4,00 zł
bez opłat
1,00 zł

X. Usługa Klient masowy
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj czynności / usługi
Aktywacja usługi „Masowy klient”
Abonament miesięczny
Za pojedynczą operację bezgotówkową

Stawka
bez opłat
Bez opłat
0,25 zł za każdą jedną
sztukę przelewu

XI. Przekazy w obrocie dewizowym***
Lp.
1.

2.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych
1) Polecenia przelewu SEPA
12,00zł
2) Przelewy regulowane
16,00zł
3) Polecenia wypłaty
16,00zł
4) Świadczenia emerytalno-rentowe
10,00zł
5) Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku ban30,00 zł
kowego beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
1) Przelewy SEPA
12,00zł
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2) Przelewy regulowane
16,00zł
3) Polecenia wypłaty
16,00zł
4) Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku ban30,00 zł
kowego beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3
5) Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w lit.a i lit.b pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3
a) W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP:
- z datą waluty „dziś”
80,00 zł
- z datą waluty „jutro”
50,00 zł
b) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro”
50,00 zł
6) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane
75,00 zł + koszty
na zlecenie BS
banków trzecich
7) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
50,00 zł

XII. Zwolnienia z prowizji i opłat bankowych
Zwalnia się z pobierania prowizji i opłat:
1. Przyjęcie do depozytu weksla na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BS Jawor.
2. Przyjęcie depozytu złożone w BS w związku z zabezpieczeniem udzielonych przez BS Jawor kredytów.
3 Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu przekazania 1% podatku.
* „Prowadzenie rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych” ust. 3 litera c stosuje się wyłącznie
w Oddziałach BS w Bolkowie i w Strzegomiu.
** Opłaty wyrażone w USD przeliczane i pobierane będą w PLN na podstawie bankowej noty memoriałowej wystawionej
przez Bank BPS S.A. Departament Operacji Bankowych – Wydział Bankowości Elektronicznej we Wrocławiu.

*** Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
Polecenie przelewu SEPA jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pie niężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostaw ców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro ( SEPA )
Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na ra chunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub
przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełnia jące następujące warunki:
1)
waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w
którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa „SHA”.
Polecenie wypłaty - Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza
polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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i

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawa Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
ii
PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy
iii
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.
59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są
zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą
Prowizji i Opłat Bankowych.
4
Usługa niedostępna dla rachunku płatniczego PRP
3
3
3
3

3

Obowiązuje od 08.08.2018r.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jaworze
(podpisy na oryginale)
iv

